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KesTech osaamiskeskittymän uudet verkkosivut on
julkaistu

KesTech -osaamiskeskittymän uudet verkkosivut on julkaistu. Haluamme viestiä uusittujen sivujen kautta
KesTech osaamiskeskittymän palveluiden tuomasta lisäarvosta alueen teollisuusyrityksille.

Sivut tarjoavat tietoa toiminnastamme, palveluistamme ja ajankohtaista tietoa KesTechin ja
yhteistyökumppaniemme järjestämistä tilaisuuksista ja tapahtumista. Sivuilla on myös hankekirjasto,
josta löydät lisätietoa Ylä-Savon alueella toimivista teollisuutta palvelevista hankkeista. 

Voit myös osallistua sivustojemme kehittämiseen. Ole rohkeasti yhteydessä kehen tahansa KesTech
tiimiläisistä sivustojen kehittämisideoissa. 

Käy tutustumassa uusittuihin verkkosivuihimme www.kestech.fi 
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Uusi vastuullisuus - 
sparrausohjelma
Uusi vastuullisuus on maksuton sparrausohjelma, 
jonka tavoitteena on perehdyttää uuteen 
vastuullisuusajatteluun. Ohjelmassa vastuullisuus 
kytketään ilmastotyön ja luonnonmonimuotoisuuden 
edistämisen kautta osaksi liiketoiminnan kehittämistä. 

Ilmoittaudu mukaan ottamalla yhteyttä 
projektipäällikkö Jyri Wuorisaloon
(jyri.wuorisalo@savonia.fi, 0447856914). 

Lue lisää

Jatkuva oppiminen
Savon jatkuvan oppimisen ja elinikäisen ohjauksen
koordinaatioryhmä järjesti 23.3. verkkotapahtuman
jatkuvasta oppimisesta.

Keskustelussa käytiin läpi esimerkki tapauksia
jatkuvan oppimisen antamista urista, puhuttiin
savolaisesta jatkuvan oppimisen kulttuurista.

Jatkuva oppiminen mahdollistaa yrityksille osaavan
työvoiman saamisen ja työntekijöille mahdollisuuksia edetä urallaan. Seuraavan kerran jatkuvasta
oppimisesta puhutaan 17.5. Jatkuvan Oppimisen Pohjois-Savolaisessa foorumissa Savonian
tiloissa, mistä koordinaatioryhmä kertoo tarkemmin huhtikuun aikana.

Lue lisää

Virtuaaliteknologia työelämän
kehittämisessä -infotilaisuus
Tervetuloa mukaan VirTech -hankkeen järjestämään
Virtuaaliteknologia työelämän kehittämisessä -
infotilaisuuteen.

Tilaisuudessa esitellään, mitä virtuaaliteknologia
mahdollistaa työelämän kehittämisessä. Virtuaaliteknologiaan pureudutaan käytännön case -esimerkkien
avulla. 

Lisätietoa hankkeesta ja hankehenkilöiden yhteystiedot löydät VirTech -hankkeen sivuilta.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan
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Ota yhteyttä

Savonian Konetekniikan 
tutkinto-ohjelma läpäisi 
toistamiseen EUR-ACE 
laatusertifikaatin!

Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että konetekniikan opetus 
tunnustetaan olevan Euroopan 
huipputasoa ja tutkintoa 
arvostetaan maailmalla.

Lue lisää

Korkeakoulujen ja 
ammattikorkeakoulujen 
kevään toinen yhteishaku 
16.3.– 30.3.2022.

Tutustu Savonian 
suomenkielisiin AMK- ja YAMK-
tutkintoihin täältä.

Tutustu UEF:in (Itä-Suomen 
yliopiston) tutkintoihin täältä.

Hae automaatiotekniikan DI-
ohjelmaan kevään 
yhteishaussa.  Tutustu 
tutkintoon UpTech-
sivuilla täältä.

Haut tapahtuvat sähköisesti 
osoitteessa www.opintopolku.fi  

Pohjois-Savon alueen 
työnantajat voivat ilmoittaa 
Opiskelija töihin – 
työnhakupalveluun opiskelijoille 
tarjolla olevia harjoittelu- ja 
työssäoppimispaikkoja, 
opinnäytetyöaiheita, projekti-, 
kesä- ja osa-aikatöitä.

Lue lisää

KesTech yhteystiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu
Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi

Jos haluat muuttaa tilaustasi, klikkaa tästä.
Osoitelähde: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n yhteistyökumppani-, markkinointi- ja alumnirekisteri
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